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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data, fakta, serta hasil yang diperoleh melalui proses 

penelitian dan diolah melalui pembahasan, peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan. Strategi branding yang dilakukan oleh Kemenpar RI melalui media 

sosial instagram pada akhirnya dapat membawa Wonderful Indonesia memiliki 

jumlah followers dan engagement yang tinggi. Kemenpar RI dapat 

memperkenalkan wajah Indonesia ke wisatawan mancanegara melalui konten-

konten instagram sebagai salah satu strategi brandingnya.  

Melalui hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi, peneliti 

menemukan adanya langkah-langkah edukasi publik untuk menciptakan brand 

knowledge, brand image, brand equity, dan brand loyalty. 

Dari hasil penelitian, strategi branding Kemenpar RI melalui media sosial 

sesuai dengan yang dijabarkan oleh Keller dan Aaker yang meliputi penciptaan 

brand knowledge, brand image, membangun brand equity, dan brand loyalty. 

Melalui konten-konten yang diunggah di instagram @indtravel oleh 

Kemenpar RI, yaitu destinasi pariwisata kelas dunia, menciptakan adanya brand 

knowledge yang kemudian membentuk brand loyalty, sehingga dapat 
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mengundang turis atau wisatawan mancanegara untuk merasakan Wonderful 

Indonesia. 

Peneliti menemukan bahwa dalam membangun brand knowledge, 

Kemenpar RI mengedukasi publik dengan konsisten melalui unggahan konten 

instagram yang dilakukan setiap hari, dilengkapi dengan sebuah tagar wajib pada 

setiap unggahannya yaitu #WonderfulIndonesia. Hal tersebut berdampak langsung 

pada penciptaan brand image yang dilakukan dari seleksi konten yang memiliki 

nilai jual secara kualitas dan estetika. Pengaplikasian konsisten akan strategi ini 

menjadikan akun instagram @indtravel milik Kemenpar RI menjadi public figure 

yang kredibel.  

Jumlah followers yang berkembang adalah hasil dari pengaplikasian 

strategi secara konsisten. Followers tersebut adalah publik yang memiliki 

ketertarikan akan apa yang dapat disajikan Kemenpar RI di Indonesia untuk 

wisatawan mancanegara. Peneliti menemukan bahwa hal ini juga merupakan cara 

publik untuk mengasosiasikan destinasi pariwisata dengan Indonesia. Perceived 

quality publik diarahkan oleh Kemenpar RI dari setiap unggahan yang 

menunjukan makna dari Wonderful Indonesia sehingga Indonesia menjadi 

destinasi pariwisata terbaik keempat dunia melalui “Travelers’ Choice 2018” yang 

berdasarkan voting dari 455 juta pengunjung aktif TripAdvisor.  

Strategi tersebut menghasilkan brand loyalty yang ditunjukkan melalui 

kenaikan jumlah wisatawan mancanegara setiap tahunnya sejak 2015 hingga saat 
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ini setelah strategi branding Wonderful Indonesia melalui media sosial Instagram 

oleh Kemenpar RI diaplikasikan. 

 

5.2 Saran 

 5.2.1 Saran akademis 

Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan peneliti karena 

berbagai keterbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh 

peneliti berikutnya dengan lebih menggali informasi bagaimana alur 

proses kerja dalam praktik sesungguhnya.  

Peneliti juga berharap penelitian ini dilanjutkan dengan mencari 

tahu dampak atau pengaruh dari strategi branding Kemenpar RI melalui 

media sosial instagram beserta hasil evaluasinya. 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi sebagai 

referensi kepada penelitian berikutnya terkait dengan strategi branding 

melalui media sosial instagram. 

 

 5.2.2 Saran praktis 

Peneliti menemukan bahwa penggunaan media sosial instagram 

belum maksimal. Instagram memiliki fitur “Live” untuk menampilkan 
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secara langsung sebuah objek tanpa manipulasi. Penggunaan fitur ini 

sebaiknya digunakan untuk menampilkan live exploring dari sebuah 

destinasi pariwisata. Sehingga publik yang menyaksikan dapat mengetahui 

keaslian destinasi pariwisata yang akan dikunjungi. 

Fitur “Live” dari Instagram dapat lebih membantu Kemenpar RI 

dalam menciptakan brand image lebih baik lagi melalui keaslian konten. 

Hal ini juga dapat menciptakan perceived quality dari publik lebih 

beragam karena engagement yang didapatkan berasal dari keadaan dan 

kondisi asli destinasi pariwisata di Indonesia.  

Melalui pengaplikasian strategi “Live” dalam akun instagram 

@indtravel milik Kemenpar RI jugadirasa dapat memperlihatkan sosok 

kredibel seorang public figure yang berdampak kepada peningkatan brand 

loyalty. 

Peneliti menyarankan dalam proses pengembangan strategi 

brandingnya melalui media sosial instagram, Kemenpar RI 

memaksimalkan penggunaan fitur “Live” dengan objek berupa tempat 

yang ingin ditunjukan ke viewersnya sebagai rekomendasi destinasi 

pariwisata. 
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